KPM.0057.2.2020
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA ZA OKRES OD 2 STYCZNIA 2020 R. DO 31 MARCA 2020 R.

Numer i data
Zarządzenia

TYTUŁ

Jednostka
organizacyj
na
3

SPOSÓB I STOPIEŃ WYKONANIA

Zespół powypadkowy w przypadku wypadku przy pracy
pracownika tut. Urzędu, ustala okoliczności i przyczyny wypadku
oraz sporządza odpowiednią dokumentację.
ZREALIZOWANO
W trakcie realizacji. W przygotowaniu protokół uzgodnień, który
stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej
przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność
Gminy
Miejskiej
Przemyśl,
oznaczoną
jako
działki
nr
391
i
397
w
obrębie
207.
W TRAKCIE REALIZACJI
Zarządzenie zostało zrealizowane. Konkurs ofert został
rozstrzygnięty. Z wyłonionym podmiotem zawarto umowę, zgodnie
z którą przekazywane są środki finansowe na realizację zadania
publicznego
objętego
konkursem.
ZREALIZOWANO
Doprecyzowano
dotychczasowe
zapisy
Regulaminu
Organizacyjnego dot. zadań związanych z przejmowaniem przez
Miasto Przemyśl spadków.

1

2

1/2020 z dnia
2 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

BHP

2/2020 z dnia
9 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia
z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu
i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność
Gminy Miejskiej Przemyśl

MK

3/2020 z dnia
9 stycznia 2020 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie
Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Przemyślu

SPO

4/2020 z dnia
10 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

OKK

4

ZREALIZOWANO
1

5/2020 z dnia
10 stycznia 2020 r.

w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania
spadków nabytych przez Miasto Przemyśl

6/2020 z dnia
10 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

7/2020 z dnia
13 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2020 r.
zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla.

E

8/2020 z dnia
15 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

9/2020 z dnia
16 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

10/2020 z dnia
16 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów –
przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków
komisji konkursowej oceniającej oferty składane
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w roku 2020 na prowadzenie Domu
Dziennego Pobytu „Senior –WIGOR”
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu za
lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz stawki czynszu
najmu za lokale mieszkalne nie wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl
a wynajmowane przez Gminę od właścicieli lokali lub
budynków tj. osób fizycznych lub prawnych
w związku z realizacją inwestycji niezbędnych dla Gminy
Miejskiej Przemyśl

11/2020 z dnia
17 stycznia 2020 r.

2

PNW
GL
MK
FK
OKK
FK

SPO

GL

Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników Wydziału.
REALIZACJA BIEŻĄCA

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Konkurs ogłoszono. Wpłynęło 19 wniosków. Zarządzenie
zrealizowano.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało zrealizowane. Zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Przemyślu. Żadna organizacja pozarządowa nie
zgłosiła
kandydata
na
członka
komisji.
ZREALIZOWANO
Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników Wydziału.
REALIZACJA BIEŻĄCA

12/2020 z dnia
20 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Sporządzania
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
dla Miasta Przemyśla

BRMP

13/2020 z dnia
22 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.
zagospodarowania bulwarów nad Sanem

KPM

14/2020 z dnia
22 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce
samorządu terytorialnego
odrębnymi
ustawami
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek
czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością
Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla bądź
będących w samoistnym posiadaniu oraz ustalenia
wynagrodzenia za korzystanie z tych gruntów bez umowy
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa bądź będących
w samoistnym jego posiadaniu oraz ustalenia
wynagrodzenia za korzystanie z tych gruntów bez umowy
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzania przetargów na oddanie nieruchomości
w dzierżawę oraz w sprawie ustalenia regulaminu
przeprowadzania przetargów
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie miasta
Przemyśla

FK

15/2020 z dnia
22 stycznia 2020 r.

16/2020 z dnia
22 stycznia 2020 r.

17/2020 z dnia
22 stycznia 2020 r.

18/2020 z dnia
23 stycznia 2020 r.

3

MK

Zarządzenie określa obszary do objęcia opracowaniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest
realizowane
na
bieżąco
przez
BRMP.
REALIZACJA BIEŻĄCA
Zarządzeniem dokonano zmiany w składzie Zespołu ds.
zagospodarowania bulwarów nad Sanem, w § 2 ust. 3, oraz § 3.
ZREALIZOWANO
Przyjęto do realizacji.
REALIZCAJ BIEŻĄCA

Realizowane na bieżąco, przy sporządzaniu umów dzierżawy.
REALIZACJA BIEŻACA

MK

Realizowane na bieżąco, przy sporządzaniu umów dzierżawy.
REALIZACJA BIEŻĄCA

MK

Realizowane na bieżąco, w ramach przeprowadzania przetargów
na
dzierżawę
nieruchomości.
REALIZACJA BIEŻĄCA

OZK

Zrealizowano poprzez opracowanie systemu wczesnego
ostrzegania,
procedur
informowania,
ostrzegania
i alarmowania o zagrożeniach. Ponadto w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia zawarto wykaz jednostek organizacyjnych
na szczeblu miasta Przemyśla włączonych do systemu wczesnego
ostrzegania.
ZREALIZOWANO
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19/2020 z dnia
24 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu
najciekawszy „List dla Ziemi”

konkursu

na

GK

20/2020 z dnia
27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta
na 2020 rok

FK

21/2020 z dnia
27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

22/2020 z dnia
27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta
na 2020 rok

FK

23/2020 z dnia
27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

Zarządzenie nr 19/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24
stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na
najciekawszy „List dla Ziemi” – zarządzenie to ze względu na
aktualną sytuację spowodowaną COVID-19 zostało zmienione
Zarządzeniem nr 157/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27
kwietnia 2020 zmieniające zarządzenie nr 19/2020 Prezydenta
Miasta Przemyśla z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi”.
Zmianie uległ termin przeprowadzenia konkursu na najciekawszy
„List dla Ziemi” tj.:
- zgłoszenie chęci uczestnictwa przez placówkę oświatową
z okresu do dnia 20.03.2020 r. na do dnia 25.09.2020 r.,
- przekazanie szkołom materiałów edukacyjnych oraz
ekologicznego papieru listowego z okresu do dnia 10.04.2020 r. na
do dnia 02.10.2020 r.,
- termin dostarczenia prac z okresu do dnia 08.05.2020 r. na do
dnia 31.10.2020 r.,
- rozstrzygnięcie konkursu z okresu do dnia 29.05.2020 r. na do
dnia
13.11.2020
r.
W TRAKCIE REALIZACJI
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
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24/2020 z dnia
27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

25/2020 z dnia
27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

26/2020 z dnia
28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu sporządzenia okresowej
oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

27/2020 z dnia
28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

28/2020 z dnia
28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

29/2020 z dnia
29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

30/2020 z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl

E

31/2020 z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych
i wyższych oddziałów sportowych i mistrzostwa
sportowego na rok szkolny 2020/2021

E

OKK

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie określiło termin dokonania okresowej oceny
kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych m. in.
w Urzędzie Miejskim. Wydział Organizacyjny przygotował arkusze
okresowej oceny, które przekazano bezpośrednim przełożonym
uprawnionym do dokonania oceny. Po dokonaniu ocen - arkusze
ocen zostaną wpięte do akt osobowych pracowników.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowane, przekazano do przedszkoli celem
wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2020/2021.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowane, przekazano do szkół podstawowych
celem wykorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2020/2021
ZREALIZOWANO
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32/2020 z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

E

Zarządzenie zrealizowane, ogłoszenie konkursu umieszczono na
tablicy ogłoszeniowej UM oraz przekazano do szkół i placówek
celem umieszczenia na tablicach ogłoszeniowych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało zrealizowane. Komisja została powołana.
Członkowie Komisji dokonali oceny formalnej i merytorycznej
oferty złożonej w konkursie na realizację zadania w ramach
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pn.
„Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior – WIGOR”.
ZREALIZOWANO

33/2020 z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert składanych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego

SPO

34/2020 z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

do

budżetu,

poinformowano

35/2020 z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

do

budżetu,

poinformowano

36/2020 z dnia
30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

do

budżetu,

poinformowano

37/2020 z dnia
3 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego

GL

Na dzień 06.05.2020 r. został ogłoszony i przeprowadzony
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 przetarg na
zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Poniatowskiego
6. Nie wyłoniono nabywcy.
ZREALIZOWANO

38/2020 z dnia
3 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego

GL

Na dzień 06.05.2020 r. został ogłoszony i przeprowadzony
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 przetarg na
zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Dworskiego 44.
Nie wyłoniono nabywcy.
ZREALIZOWANO
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39/2020 z dnia
3 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego

GL

40/2020 z dnia
3 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego

GL

41/2020 z dnia
4 lutego 2020 r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania
na terenie miasta Przemyśla

OZK

42/2020 z dnia
4 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

43/2020 z dnia
5 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. energetyki

GK

44/2020 z dnia
6 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

45/2020 z dnia
7 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania
pracowników
samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

OKK

Na dzień 06.05.2020 r. został ogłoszony i przeprowadzony
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 przetarg na
zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Słowackiego
19. Nie wyłoniono nabywcy.
ZREALIZOWANO
Na dzień 06.05.2020 r. został ogłoszony i przeprowadzony
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 przetarg na
zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Czachowskiego
5. Nie wyłoniono nabywcy.
ZREALIZOWANO
Zrealizowano poprzez opracowanie niniejszego systemu w celu
zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania
i alarmowania ludności w czasie wprowadzania stanów
nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej
państwa. Dodatkowo, ustalono zasady sporządzania planów
działania w obszarze funkcjonowania SWA oraz
zadania
Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA).
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzeniem nr 43/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla powołano
Zespół ds. energetyki. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się
w dniu 25.02.2020 r., z którego sporządzony został protokół.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzeniem wprowadzono możliwość przyznawania dodatku
specjalnego pracownikom zatrudnionym na stanowiskach
pomocniczych i obsługi. Treść zarządzenia uzgodniono
z
Niezależnym
Związkiem
Zawodowym
Pracowników
Samorządowych Urzędu Miasta.

ZREALIZOWANO
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46/2020 z dnia
10 lutego 2020 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi
i środowiska na terenie miasta Przemyśla

OZK

47/2020 z dnia
10 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

48/2020 z dnia
10 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

49/2020 z dnia
12 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

50/2020 z dnia
12 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

51/2020 z dnia
12 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

52/2020 z dnia
14 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków
działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej
i bezpieczeństwa miasta Przemyśla w 2020 roku

OZK

Zrealizowano poprzez stworzenie na obszarze miasta Przemyśla
systemu wczesnego ostrzegania (SWO) zwanego dalej „miejskim
SWO” celem zapewnienia skutecznego uzyskiwania i wymiany
informacji o zagrożeniach ludzi i środowiska oraz ostrzegania
i alarmowania ludności w przypadku ich wystąpienia w czasie
pokoju. W załączniku nr 1 wskazano jednostki organizacyjne
i podmioty gospodarcze włączone do miejskiego SWO.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zrealizowano poprzez ustalenie:
 Oceny realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w mieście
Przemyślu w 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia,
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Kalendarzowego planu działania w zakresie bezpieczeństwa,
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miasta Przemyśla na
2020 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 Wytycznych Prezydenta Miasta Przemyśla-Szefa Obrony
Cywilnej Miasta Przemyśla do działania w zakresie
bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na
2020 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
określające podstawowe założenia i kierunki działania
w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej w 2020 roku.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało zrealizowane. Konkurs ofert został
rozstrzygnięty. Z wyłonionymi podmiotami zawierane są umowy na
realizację
zadania
publicznego
objętego
konkursem.
ZREALIZOWANO

53/2020 z dnia
14 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania
w
ramach
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok

SPO

54/2020 z dnia
14 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek
czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością
Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla bądź
będących w samoistnym posiadaniu oraz ustalenia
wynagrodzenia za korzystanie z tych gruntów bez
umowy

MK

Realizowane na bieżąco, przy sporządzaniu umów dzierżawy.
REALIZACJA BIEŻĄCA

55/2020 z dnia
14 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta
na 2020 r.

FK

56/2020 z dnia
14 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

57/2020 z dnia
14 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano
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58/2020 z dnia
18 lutego 2020 r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania
na terenie miasta Przemyśla

OZK

59/2020 z dnia
19 lutego 2020 r.

w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu

SPO

60/2020 z dnia
19 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej na
terenie miasta Przemyśla w 2020r.

SPO

61/2020 z dnia
19 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. redagowania Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu

KPM

62/2020 z dnia
20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

63/2020 z dnia
20 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację
w 2020 r. zadań z zakresu sportu na terenie Gminy
Miejskiej Przemyśl

E

Zrealizowano poprzez stworzenie na terenie miasta Przemyśla
systemu wykrywania i alarmowania (SWA) celem zapewnienia
skutecznego
wykrywania
zagrożeń
oraz
ostrzegania
i alarmowania ludności w czasie wprowadzania stanów
nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej
państwa. Ponadto, określono zasady sporządzania planów
działania w obszarze funkcjonowania SWA oraz
zadania
Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA).
ZREALIZOWANO
Zarządzenie przekazano Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu – celem
realizacji.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego oraz przesłane do DPS i MOPS –
celem
realizacji.
ZREALIZOWANO
Zarządzeniem powołano zespół ds. redagowania Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Przyjęto do
wiadomości i stosowania przez pracowników Biura.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono zmiany do budżetu, poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Ogłoszono wyniki konkursu na sport. Podpisano umowy
z
klubami
sportowymi.
ZREALIZOWANO

11

64/2020 z dnia
21 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert składanych na realizację zadania
w
ramach
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok

SPO

65/2020 z dnia
21 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

MK

66/2020 z dnia
21 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia
dzierżawnego

MK

67/2020 z dnia
24 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

68/2020 z dnia
24 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

69/2020 z dnia
24 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

70/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 462/2016 Prezydenta
Miasta Przemyśla z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze straganów,
opłaty rezerwacyjnej miesięcznej i dzierżawnej
miesięcznej za handel ze straganów, ławek i innych
urządzeń, za ekspozycję towaru i opłat postojowych na
terenie targowiska przy ul. Wilsona 3 w Przemyślu

GK

ceny

wywoławczej

czynszu

Zarządzenie zostało zrealizowane. Komisja została powołana.
Członkowie Komisji dokonali oceny formalnej i merytorycznej ofert
złożonych w konkursie na realizację zadania w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2020 rok.
Przygotowano
zestawienie
przedłożonych
wniosków.
Zaproponowano
rozstrzygnięcie.
ZREALIZOWANO
W trakcie realizacji. Termin aktu notarialnego ustalono na dzień 20
maja
2020
r.
W TRAKCIE REALIZACJI
W trakcie realizacji. Trwają przygotowania do oddania
nieruchomości w dzierżawę w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego.
W TRAKCIE REALIZACJI
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało wykonane -uchyla dotychczas obowiązujące
stawki opłat z uwagi na fakt, że od dnia 1.01.2020r. przestało
funkcjonować targowisko miejskie przy ul. Wilsona 3.
ZREALIOWANO

71/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

72/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

73/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora Przedszkola Nr 4 w Przemyślu

E

74/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora Przedszkola Nr 19 w Przemyślu

E

75/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej
Europy w Przemyślu
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im.
Markiana Szaszkewicza w Przemyślu
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora
Zespołu
Szkół
Usługowo-Hotelarskich
i Gastronomicznych w Przemyślu
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

E

76/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.
77/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.
78/2020 z dnia
26 lutego 2020 r.
79/2020 z dnia
27 lutego 2020 r.
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w sprawie ustalenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Przemyślu

E

E

FK

OKK

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się
w
dniu
24
marca
2020r.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się w dniu 24 marca 2020r.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się w dniu 25 marca 2020r.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się w dniu 25 marca 2020r.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się w dniu 25 marca 2020r.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
W zarządzeniu ustalono regulamin podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego, w którym
określono obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zasady postępowania przy
ubieganiu się o podniesienie kwalifikacji zawodowych, uprawnienia
pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe, elementy
umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
ZREALIZOWANO

80/2020 z dnia
27 lutego 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 75/2019 Prezydenta Miasta
Przemyśla z dnia 27.02.2019 r. w sprawie powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim
w Przemyślu do realizacji kontroli społecznej w sprawach
lokalowych
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

GL

Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników Wydziału.
ZREALIZOWANO

FK

82/2020 z dnia
28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

83/2020 z dnia
28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

84/2020 z dnia
4 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych
struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad
zastępstw

OKK

85/2020 z dnia
5 marca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania
projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach
programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań

RIF

86/2020 z dnia
5 marca 2020 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta
na 2020r.

FK

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zmieniono załącznik nr 13 określający wewnętrzną strukturę
organizacyjną oraz zasady zastępstw Wydziału Spraw Społecznych
oraz załącznik nr 20
określający wewnętrzną strukturę
organizacyjną oraz zasady zastępstw Urzędu Stanu Cywilnego.
ZREALIZOWANO
Został powołany Zespół Miejski ds. przygotowania projektu do II
etapu konkursu organizowanego w ramach programu Rozwój
Lokalny. Obecnie trwają pracę Zespołu nad opracowaniem
kompletnego Projektu Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu
Rozwoju Instytucjonalnego dla Miasta Przemyśla tj. w celu złożenia
go do Operatora Programu Rozwój Lokalny w Ministerstwie
Funduszy i Polityki Regionalnej czego dalszym etapem będzie
wybór ok. 15 projektów, które będą zrealizowane.
Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln EURO brutto,
a jego poziom wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.
W TRAKCIE REALIZACJI
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

81/2020 z dnia
28 lutego 2020 r.
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87/2020 z dnia
6 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.
utworzenia Parku Kulturowego

AOŚ

88/2020 z dnia
10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

89/2020 z dnia
10 marca 2020 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta
na 2020r.

FK

90/2020 z dnia
10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

91/2020 z dnia
10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

92/2020 z dnia
10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

93/2020 z dnia
10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

94/2020 z dnia
10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

95/2020 z dnia
10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

96/2020 z dnia
13 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych
struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad
zastępstw

OKK

Powołano nowy skład osobowy Zespołu ds. utworzenia Parku
Kulturowego.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zmieniono załącznik nr 6
organizacyjną oraz zasady
Lokalowej.

ZREALIZOWANO
14

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

do

budżetu,

poinformowano

do

budżetu,

poinformowano

poinformowano

określający wewnętrzną strukturę
zastępstw Wydziału Gospodarki

97/2020 z dnia
13 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za
dzierżawę gruntu pod lokalizację pawilonów handlowych
nietrwale związanych z gruntem, pawilonów handlowych,
miejsc handlowych, opłat za korzystanie z urządzeń do
sprzedaży oraz z powierzchni handlowej - na targowisku
miejskim „Zielony Rynek” przy ul. Sportowej 2
w Przemyślu
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

GK

Zarządzenie
zostało
wykonane
poprzez
zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Przemyślu oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego i targowiska „Zielony Rynek”.
ZREALIZOWANO

FK

99/2020 z dnia
16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

100/2020 z dnia
16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta
na 2020r.

FK

101/2020 z dnia
16 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

102/2020 z dnia
16 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia godzin pracy oraz ograniczenia
funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzeniem czasowo ograniczono funkcjonowanie Urzędu
Miejskiego w Przemyślu poprzez:
 zawieszenie
godzin
pracy
Urzędu
Miejskiego
w Przemyślu we wtorki po godzinie 15.30,
 ograniczenie przyjmowania stron we wszystkich sprawach,
w tym również w sprawach skarg i wniosków,
 ograniczenie funkcjonowania Kancelarii Ogólnej,
 ograniczenie obecności interesantów na terenie budynków
Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Równocześnie rekomendowano składanie pism i wniosków za
pośrednictwem operatora pocztowego albo elektronicznie.
W świetle powyższego pracownicy Urzędu Miejskiego wykonywali
zadania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom,
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

98/2020 z dnia
16 marca 2020 r.
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OKK

103/2020 z dnia
17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

104/2020 z dnia
18 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach
opiekuńczo –wychowawczych na terenie miasta
Przemyśla w 2020r.
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

SPO

106/2020 z dnia
20 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

OKK

107/2020 z dnia
20 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza
w Przemyślu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 19
w Przemyślu

E

105/2020 z dnia
19 marca 2020 r.

108/2020 z dnia
20 marca 2020 r.
109/2020 z dnia
20 marca 2020 r.

110/2020 z dnia
20 marca 2020 r.

16

FK

FK

E

E

E

Ograniczenie funkcjonowania Urzędu obowiązywało do 31 marca
2020
r.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego oraz przesłane do placówek
opiekuńczo-wychowawczych i MOPS – celem realizacji.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
W Załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego „Wykaz
jednostek organizacyjnych miasta przemyśla, spółek, służb,
inspekcji oraz straży” wykreślono w pkt 3 wiersz 4 z uwagi na to że
Powiatowy Inspektor Sanitarny na mocy przepisów ogólnie
obowiązujących został podporządkowany wyłącznie Wojewodzie.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się
w
dniu
25
marca
2020r.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się
w
dniu
25
marca
2020r.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się
w
dniu
25
marca
2020r.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się
w
dniu
24
marca
2020r.
ZREALIZOWANO

111/2020 z dnia
20 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4
w Przemyślu

E

Zarządzenie zrealizowano, posiedzenie komisji konkursowej odbyło
się
w
dniu
24
marca
2020r.
ZREALIZOWANO

112/2020 z dnia
20 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

Wprowadzono
zmiany
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO

113/2020 z dnia
23 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw i siłowni
zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

GK

W dniu 24 marca 2020 r. zamknięto wszystkie place zabaw
i siłownie zewnętrzne. Obiekty zostały zabezpieczone taśmą
ostrzegawczą. Zawieszono informację że obiekt zamknięty do
odwołania.
REALIZACJA BIEŻĄCA

114/2020 z dnia
26 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom
wynajmującym lokale użytkowe od Gminy Miejskiej
Przemyśl w związku z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego i stanu
epidemii
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny
spełnienia przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą
„Dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do
zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl –
wymieniamy źródła ciepła” –kotły gazowe”.

GL

Przyjęto do wiadomości i stosowania przez pracowników Wydziału.
ZREALIZOWANO

ZP

Komisja powołana niniejszym zarządzeniem dokonała w dniu
31.03.2020r. otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta
z Euroterm TGS Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl.
Cena oferty wynosiła 274.594,18 zł. W związku z tym, że
zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę
110.700,00 zł. i nie było możliwości jej zwiększenia, w dniu
01.04.2020r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja
zakończyła
prace
w
dniu
01.04.2020r.
ZREALIZOWANO

115/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

17

do

budżetu,

poinformowano
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116/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny
spełnienia przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do
badania i oceny ofert w postępowaniu pod nazwą
Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłów na biomasę
do
zadania
pn.
Wymiana
źródeł
ciepła
w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej
Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl –
wymieniamy źródła ciepła”

ZP

117/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny
spełnienia przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i
oceny ofert w postępowaniu pod nazwą Zaprojektowanie,
dostawa i montaż kotłów na eko groszek do zadania pn.
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na
terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.:
„Ekologiczny Przemyśl –wymieniamy źródła ciepła (kotły
na eko groszek)”

ZP

Komisja powołana niniejszym zarządzeniem dokonała w dniu
28.04.2020r. otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
W przedmiotowym
postępowaniu
wpłynęły
2 oferty od:
1) „EKO-TERM” Spółka Jawna B. Rękas A. Rękas ul. Zagłoby 30, 27400 Ostrowiec Świętokrzyski z ceną oferty wynoszącą
1.049.311,00 zł;
2) LEVADA Sp. z o.o., ul. Rydla 57/2, 30 - 087 Kraków z ceną oferty
wynoszącą 1.115.226,66 zł.
W związku z tym, że oferta złożona przez EKO-TERM” Spółka Jawna
nie została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy,
a zamawiający żądał wniesienia wadium, oferta ta została w dniu
28.04.2020r. odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy
Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, że zamawiający na
realizację przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć
kwotę 776.088,00 zł., a cena najkorzystniejszej oferty wynosiła
1.115.226,66 zł. i nie było możliwości zwiększenia kwoty jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w dniu 04.05.2020r. postępowanie zostało unieważnione na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Komisja
zakończyła
prace
w
dniu
04.05.2020r.
ZREALIZOWANO
Komisja powołana niniejszym Zarządzeniem nie dokonała otwarcia
ofert w postępowaniu, do którego została powołana, gdyż do dnia
29.04.2020r., do godziny 10:00 – termin składania ofert wyznaczony
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu
o Zamówieniu zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Mając
na uwadze powyższe przedmiotowe postępowanie zostało
unieważnione w dniu 05.05.2020r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja zakończyła prace w
dniu
05.05.2020r.
ZREALIZOWANO

118/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

119/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

120/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

121/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

122/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

123/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

w
sprawie
zawieszenia
działalności
Działu
Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień w Miejskim
Ośrodku
Zapobiegania
Uzależnieniom
w Przemyślu
w sprawie zawieszenia godzin pracy oraz ograniczenia
funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Przemyślu

124/2020 z dnia
27 marca 2020 r.

19

SPO

OKK

Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Zarządzenie przekazano Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka
Zapobieganiu
Uzależnieniom
celem
realizacji.
ZREALIZOWANO
Zarządzeniem czasowo ograniczono funkcjonowanie Urzędu
Miejskiego w Przemyślu poprzez zawieszenie godzin pracy Urzędu
Miejskiego w Przemyślu we wtorki po godzinie 15.30, ograniczenie
przyjmowania
stron
we
wszystkich
sprawach,
w tym również w sprawach skarg i wniosków, ograniczenie
funkcjonowania Kancelarii Ogólnej, ograniczenie obecności
interesantów na terenie budynków Urzędu Miejskiego
w Przemyślu. W dalszym ciągu:
 rekomendowano składanie pism i wniosków za pośrednictwem
operatora pocztowego albo elektronicznie,
 pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu wykonywali
zadania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom,
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

125/2020 z dnia
30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

126/2020 z dnia
30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

127/2020 z dnia
30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

128/2020 z dnia
30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

129/2020 z dnia
30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

FK

130/2020 z dnia
31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta Przemyśla za 2019 r.

FK

Opr. D. Śliwka
Biuro Prezydenta Miasta

20

Ograniczenie funkcjonowania Urzędu obowiązywało do 30 kwietnia
2020 r.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Wprowadzono
zmiany
do
budżetu,
poinformowano
zainteresowanych.
ZREALIZOWANO
Przekazano Radzie Miejskiej w Przemyślu i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
w
Rzeszowie.
ZREALIZOWANO

